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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας
Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965
Οικονομική Επιτροπή

Αριθ.Αποφ 165/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης της
31-03-2014.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης ,κατάρτιση των όρων διακήρυξης και
ψήφιση πίστωσης της «Προμήθειας εξοπλισμού για την εξοικονόμηση και διαχείριση
ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό» .
Σήμερα, Δευτέρα 31-03-2014 και ώρα 14:45 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Παλλήνης συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης,
ύστερα από την 13/31-03-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα και τα εννέα (9) μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζούτσος Αθανάσιος
Αβαρκιώτης Φώτιος
Μαντζώρος Ανδρέας
Μερτζάνος Γεώργιος
Δημόπουλος Ιωάννης
Καρκούλιας Δημήτριος
Μερτύρης Παναγιώτης
Γαβράς Νικόλαος
Χαλκίδης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούμενος το 1o και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είπε:
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας διαβίβασε την υπ΄αριθμ.: 24/2013 μελέτη
σύμφωνα με τις τελικές υποδείξεις και το υπ΄αριθμ.:12476/31-03-2014 (485/31-032014) έγγραφο «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την δημοπράτηση» του ΚΑΠΕ
που αφορά την προμήθεια
με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ,προκειμένου να προχωρήσουμε στην έγκριση της με τους όρους
διακήρυξης .
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την εξοικονόμηση και
διαχείριση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό στα πλαίσια της εντεταγμένης πράξης
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» " με κωδικό MIS 373673.
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Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια 207 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων Μαγνητικής
Επαγωγής 80W για τον φωτισμό οδών του Δήμου, με την τοποθέτηση στους στύλους
σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας και παράδοση σε πλήρη και απρόσκοπτη
λειτουργία. Τα φωτιστικά σώματα μαγνητικής επαγωγής θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν
τις ποιοτικές προϋποθέσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.
Η σχετική δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 93.150,00 € πλέον
21.424,50 € για δαπάνη ΦΠΑ 23% ήτοι σύνολο δαπάνης 114.574,50 €.
Το ως άνω έργο αποτελεί Υποέργο της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ» MIS 373673 και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ανωτέρω Πράξης , η οποία
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από
Εθνικούς πόρους.
Μας εισηγούνται :
1. Έγκριση της υπ΄ αριθμό
24/2013 μελέτης και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης
που αφορά την «προμήθεια
εξοπλισμού για την
εξοικονόμηση και διαχείρηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό»
2. Η προμήθεια να πραγματοποιηθεί με ανοικτό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά εφόσον
καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της μέλετης.
3. Την διάθεση και ψήφιση της πίστωσης 114.574,50 € του Κ.Α 15.7341.0002
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
4. Σύμφωνα με το Πρακτικό κλήρωσης της από 31/03/2015 ορίζονται τα παρακάτω
τακτικά και αναπληρωματικά αυτών μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εν
λόγω υπηρεσία:
Τακτικά Μέλη:
• Παπαϊωάννου Βασίλειος
• Σκουρλής Βασίλειος
• Πολυχρονόπουλος Βασίλειος
Αναπληρωματικά Μέλη:
• Μπίθα Δήμητρα
• Λιάμης Δημήτριος
• Φάτσης Στέργιος

5.

Η προμήθεια να πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις:

1. Του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».
2. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
3. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
4. Της Υπουργικής Απόφασης 11389 (ΦΕΚ 185/Β/1993) περί Ενιαίου Κανονισμού
προμηθειών οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ.
5. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007 «Περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
7. Της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ
1749/2008 (ΦΕΚ 540 Β’/27-3-2008).
8. Της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498 Β’/4-11-2011)
«Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) μέχρι
31.12.2012,
προμηθειών
που
εντάσσονται
σε
συγχρηματοδοτούμενα
επιχειρησιακά προγράμματα».
9. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».

2

ΑΔΑ: ΒΙΗΗΩΞΚ-7ΑΝ

10. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
11. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
12. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
13. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/2010) για τη δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε για την εναρμόνιση με την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ.
14. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
15. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α’ 138/2003) «»Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας
στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
16. Του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α’/199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές
διατάξεις».
17. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων».
18. 18.Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων κ.α.»
19. Την υπ’ αρ. Π1/2622/23.12.2013 (ΦΕΚ 3435/31.12.2013 τεύχος Β’) εξαίρεσης
από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2014.
20. Τον Ν.4155/2013 περί εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική
συζήτηση,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Εγκρίνει την την υπ΄ αριθμ.: 24/2013 μελέτη σύμφωνα με τις τελικές υποδείξεις

του ΚΑΠΕ που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ»
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
2. Ψηφίζει πίστωση 114.574,50 € του Κ.Α 15.7341.0002 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2014.
3. Συντάσσει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας ως κατωτέρω:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοπρασίας για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"», Έτους 2013, Ενδεικτικού Προϋπολογισμού
114.574,50 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει ανοικτό (μειοδοτικό) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ (εφόσον τηρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» στα πλαίσια της
Ενταγμένης πράξης ¨ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» με κωδικό MIS
373673.
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Άρθρο 1ο:Διατάξεις που ισχύουν για την προμήθεια
1. Του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»,Ως διατάξεις γενικής ισχύος.
2. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
3. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
4. Της Υπουργικής Απόφασης 11389 (ΦΕΚ 185/Β/1993) περί Ενιαίου Κανονισμού
προμηθειών οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ.
5. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007 «Περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
7. Της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ
1749/2008 (ΦΕΚ 540 Β’/27-3-2008).

8. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
9. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

10. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

11. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
12. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
13. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/2010) για τη δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε για την εναρμόνιση με την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ.
14. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
15. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α’ 138/2003) «»Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας
στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

16. Του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α’/199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες
ρυθμίσεις

θεμάτων

αρμοδιότητας

του

διατάξεις».
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17. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή

καταστρατηγήσεων

κατά τη διαδικασία

σύναψης

δημοσίων

συμβάσεων».
18.Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
κ.α.»
19. Την υπ’ αρ. Π1/2622/23.12.2013 (ΦΕΚ 3435/31.12.2013 τεύχος Β’)
εξαίρεσης από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι
31.12.2014.
Άρθρο 2ο: Συμβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή:
α. Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
β. Η Μελέτη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
δ. Η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, στον οποίο
θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση της προμήθειας
Η χρηματοδότηση του υποέργου προκύπτει ως:
Το προκηρυσσόμενο έργο με τίτλο ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"» θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο
«Εξοικονόμηση Ενέργειας
Δήμου Παλλήνης » (Σ. Α. Ε. 0618, κωδ. ΠΔΕ :
2012ΣΕ06180071), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Ε. Τ. Π. Α.), και Εθνικούς Πόρους.
Στόχος του Ε. Τ. Π. Α. είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την
τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων
περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής
προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης των βιομηχανικών
περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της
διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το Ε.
Τ. Π. Α. υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων
θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.
Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στα 114.574,50 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%,
Άρθρο 4ο: Αναθέτουσα αρχή-Χρόνος και τόπος που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός
4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Ιθάκης 12, Γέρακας
Τ.K.:
15344
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
210 66 04 600
FAX :
210 66 12 965
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
info@palini.gr
Ιστοσελίδα:
http://www.pallini.gr
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ :
Παπαϊωάννου Βασίλειος
4.2 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Απριλίου, του έτους 2014, ημέρα
Δευτέρα, στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης στον 1ο όροφο, Ιθάκης 12, Γέρακας
Αττικής, Τ.Κ. 15344, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 09:30 και ώρα
λήξης την 10:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
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4.3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με την
δημοπρασία έντυπα (τεύχη), του τρόπου κτήσης των και της παραλαβής αυτών για την
σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς των, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες
και κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού, στα γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Άρθρο 5ο Επιτροπή διαγωνισμού - Πληροφορίες
Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών) για τις προμήθειες του Δήμου Παλλήνης που γίνονται σύμφωνα με το 46ο
άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», το 26 ο άρθρο του
Ν. 4024/2011.
Άρθρο 6ο
Προέλευση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 18)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη,
εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές εταιρείες
Ελληνικές ή χωρών της Αλλοδαπής, καθώς και συνεταιρισμοί ή ενώσεις εταιρειών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Άρθρο 7ο: Δεκτοί στον Διαγωνισμό
Δικαιολογητικά συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 7)
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
τους και τα εξής δικαιολογητικά (η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου
αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς) :
α.
Οι Έλληνες πολίτες.
7.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5 % επί της συνολικής
ενδεικτικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 7.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
7.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν
εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
7.4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
7.5 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται
να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
7.6 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
(φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι
σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω εδαφίων 7.4, 7.5 και 7.6 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
7.7

β.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού.
ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής
τους.

γ.

ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με
την ακόλουθη τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 7.5 :
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα
περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους,
έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους
όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
δ.
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α)
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως ανωτέρω.
β)
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
γ)
Δικαιολογητικά όπως των εδαφίων 7.3, 7.4, 7.5 και 7.6 ανωτέρω.
ε.
Οι ενώσεις υποψήφιων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
1.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση.

2.

Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που
αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή
του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα
και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50 %. Το
πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς
μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

7.8

7.9

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής
του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν
προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από
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αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο (βλ. 6 η παράγραφο του 7ου
άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993).
7.10 Μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίζονται τα
απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, με ποινή αποκλεισμού σε
αντίθετη περίπτωση.
7.11 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, με ποινή
αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το
οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή
στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει
κατατεθεί.
7.12 Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση,
να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά και τις προσφορές τους, υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών
προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν
διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ότι
δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους όρους, τους οποίους και θα αναφέρει.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από
τους υποψήφιους προμηθευτές, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση)
• Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο
προμηθευτή ως φυσικό πρόσωπο χρειάζεται να φέρουν μόνο το γνήσιο της
υπογραφής.
• Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.) και
ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα
εταιρείας και υπογραφή θεωρημένη για το γνήσιό της).
• Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος
(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο
γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας
κ.τ.λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.
1599/1986.
•

Τα παραπάνω δικαιολογητικά που ζητούνται αντίστοιχα στις παραγράφους του
παρόντος άρθρου, τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι διαγωνιζόμενοι με την επίδειξη
της ταυτότητάς των ή για τις ανώνυμες εταιρίες εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο
εκτός της ταυτότητός του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρίας όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και
όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι
ο καταθέτων αυτή.

•

Τα παραπάνω δικαιολογητικά που ζητούνται αντίστοιχα στις παραγράφους του
παρόντος άρθρου, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται
μαζί με την προσφορά εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η
ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.

•

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται άρθρο 7.

•

Προσόντα Συμμετοχής
Κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και τεχνικών και
επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων.

•

α. Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.

•

β. Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της
δραστηριότητάς της και το κύρος της.
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•

γ. Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.

•

δ. Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.

•

ε. Η παραγωγική δυνατότητα.

•

στ. Η ποιότητα των προϊόντων

•

Για την εξέταση των άνω κριτηρίων, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά τα
εξής δικαιολογητικά:

•

α) Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της
επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό
προμήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού
οικονομικές χρήσεις.

•

β) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις, σχετικές με το
προσφερόμενο αντικείμενο, που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία,
με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού
παραλήπτη στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παραδόσεις
αποδεικνύονται:

•

- εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας
υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών,

•

- εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή , εάν τούτο
δεν είναι δυνατόν, με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή.

•

Η απόδειξη παράδοσης παρόμοιων ειδών είναι ισχυρή και με την υποβολή πίνακα με
τις προμήθειες αυτές σφραγισμένου και υπογεγραμμένου από τον νόμιμο εκπρόσωπο
του υποψηφίου.

•

γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου.

•

δ) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.

•

ε) Δείγματα των προσφερομένων υλικών, όταν τούτο απαιτείται από την Υπηρεσία,
περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών.

•

στ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες
υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των
προϊόντων, όταν απαιτούνται από την υπηρεσία.

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής
Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνουν να παραδώσουν ελεύθερο και σε κατάσταση
πλήρους και απρόσκοπτης λειτουργίας το υπό προμήθεια υλικό τοποθετημένο σε στύλους
Δημοτικού φωτισμού.
Υπεύθυνη Δήλωση από τον προμηθευτή του προσφερόμενου υλικού για εγγύηση
καλής λειτουργίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει ενώπιον
της Επιτροπής Αξιολόγησης δείγμα του προσφερόμενου υλικού δηλαδή του φωτιστικού
σώματος μαγνητικής επαγωγής (φωτισμού οδών) (βλ. Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών)
σε χρόνο μίας (1) ημερολογιακής ημέρας πριν την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού
της προμήθειας.
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Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια
υλικού σε πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία.
Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα ή τη
γλώσσα της αλλοδαπής (Διαστάσεις, βάρος, κ.λ.π.)
Τα υπό προμήθεια φωτιστικά σώματα μαγνητικής επαγωγής θα πρέπει να
διαθέτουν πιστοποιητικά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει έκθεση φωτομετρήσεων (TEST
REPORT) από Ανώτατο Ελληνικό ή Ξένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή άλλο φορέα του
δημοσίου για κάθε φωτιστική διάταξη χωριστά που ζητά η Μελέτη της εν λόγω
Προμήθειας. Η μη προσκόμιση των πιστοποιητικών αυτών είναι επί ποινή αποκλεισμού
των διαγωνιζομένων. Τα έξοδα θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 8ο: Τρόπος υποβολής προσφορών
8.1 Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει
ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
8.2 Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα (εκτός ίσως από
επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας, τα οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική
Γλώσσα).
8.3 Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού μέσα σε καλά
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίον θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"»





Ο αριθμός της διακήρυξης
Η ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού
Τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό.

8.4 Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο
καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις παραπάνω ενδείξεις.
 Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα σε φάκελο
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα:

 Καλά

σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που ζητούνται στο επόμενο άρθρο 7 της παρούσης, με την σειρά
που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ ώστε να μην υπάρχει
πρόβλημα απώλειάς τους και η εγγύηση συμμετοχής. Στον παραπάνω
σφραγισμένο υποφάκελο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται η
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίον θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα
προηγούμενα στοιχεία που αναγράφονται στην παράγραφο 6.4 της παρούσης.
Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του
προσφερόμενου υλικού καθώς και το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο
προσεκτικά (επί ποινή αποκλεισμού) συμπληρωμένο σύμφωνα με τις σχετικές
οδηγίες. Μέσα στο φάκελο θα περιέχονται και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια της
εταιρίας κατασκευής του υλικού στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

 Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
στον οποίον θα αναγράφονται ευκρινώς
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προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 8.3 της παρούσης.
Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα
συγκεκριμένα και μόνο προσφερόμενα είδη σε ευρώ. Στις τιμές αυτές
περιλαμβάνονται η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων με παράδοση σε πλήρη
και απρόσκοπτη λειτουργία, όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση
(π.χ. έξοδα δημοσίευσης κ.λ.π.), εκτός του Φ.Π.Α., καθώς και των τελών από τα
οποία ο Δήμος απαλλάσσεται με την ισχύουσα νομοθεσία, για παράδοση του
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν
ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Γενικά ακολουθηθεί ο παρακάτω τρόπος:
Α) Τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α) προσφερόμενου φωτιστικού με την τοποθέτηση
σε στύλο Δημοτικού φωτισμού.
Β) Συνολική δαπάνη 207 φωτιστικών χωρίς Φ.Π.Α.
Γ) Τελική συνολική δαπάνη (207 φωτιστικών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
8.5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
από τον προσφέροντα. Η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση,
μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’αυτή
διορθώσεις οι οποίες καθιστούν αυτή ασαφή κατά την κρίση του αρμόδιου για την
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
8.6 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά του
ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που
είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά
την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της
προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, από
τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
8.7 Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ημέρα
και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός και καθορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσης
διακήρυξης, αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους, με την επίδειξη της ταυτότητας
τους ή από εκπροσώπους αυτών προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί με την
προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του
εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
8.8 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία και με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές
θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του
διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται
η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι
τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι μία (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα
στον φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία που θα φέρουν πιστοποιήσεις από
επίσημο φορέα και που θα αναφέρονται στις μετρήσεις των ηλεκτρικών παραμέτρων της
φωτιστικής διάταξης (ρεύμα, ισχύς).
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8.9 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων
του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
8.10 Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια
όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας, που
καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες, που
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με
οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
Άρθρο 9ο: Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Κατακύρωση – Σύμβαση
9.1 Οι προσφορές θα δοθούν μέσα σε φάκελο που θα περιέχει:
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που είναι τα των άρθρων 6 , 7 και 8 της διακήρυξης.
2. Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο τεχνική περιγραφή του προφερόμενου
είδους, τα σχέδια και άλλες πληροφορίες που καθορίζονται από τις «Τεχνικές
Προδιαγραφές» της μελέτης.
3. Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο οικονομική προφορά συντεταγμένη κατά
τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 8 της διακήρυξης.
9.2 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την επιτροπή του διαγωνισμού, του άρθρου 4
και της παρούσης διακήρυξης την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στο άρθρο αυτό.
9.3 Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία
εταιρία ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να
εκπροσωπεί εταιρία που συμμετέχει στον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται
όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές
που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει στον διαγωνισμό. Επίσης δεν
μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που
συμμετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή άλλο τρόπο
αμοιβής.
9.4 Αφού περάσει η ώρα της παραγράφου 4.2 αυτού του άρθρου 4, κηρύσσεται το τέλος
παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά και απαγορεύεται για
οποιοδήποτε λόγο αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του
διαγωνισμού εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως
αποδοχής των προφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή. Οι
προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την λήξη της ώρας παραλαβής των
προφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.
Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και
αρχίζει από την επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά
επίδοσης και αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα
στον ανοικτό φάκελο. Οι δύο σφραγισμένοι υποφάκελοι που βρίσκονται μέσα στον
κλειστό φάκελο και περιέχουν αντίστοιχα την οικονομική προσφορά και την τεχνική
προσφορά παραμένουν σφραγισμένοι και αναγράφεται πάνω σ’ αυτούς ο αύξοντας
αριθμός του ανοικτού φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών η επιτροπή συνεδριάζει
και ελέγχει τα δικαιολογητικών συναγωνιζόμενων και αποφασίζει γι’αυτούς που
αποκλείονται. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη
λήξη του χρόνου κατάθεσης των προφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε
ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση
του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία αυτών που έγιναν δεκτοί στον διαγωνισμό. Ο φάκελος της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από τα μέλη της
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επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία που θα καθορισθεί από την
υπηρεσία, παρουσία όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές από το αρμόδιο για
την αξιολόγηση όργανο και θα γνωστοποιηθεί σ’αυτούς με σχετική ανακοίνωση που θα
τους αποσταλεί με fax πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα
αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε
φύλλο και συνολικά από όλα τα μέλη της επιτροπής.
1. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνα
με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που
αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού και παρελήφθησαν
αμέσως από τους διαγωνιζόμενους δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στον
διαγωνισμό. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών και την καταγραφή των
δικαιολογητικών το αρμόδιο όργανο ακόμη και αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την
αξιολόγηση αυτών, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των
διαγωνιζόμενων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.
2. Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.
3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9.5 Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους
σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές, στο αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγιση αυτών σε ημερομηνία
και ώρα που θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης
των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με
τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ’αυτό.
9.6 Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών όργανο συνεδριάζει σε μυστική
συνεδρίαση και αφού λάβει υπόψη:
1. Τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Το δείγμα του φωτιστικού σώματος (μαγνητικής επαγωγής) που θα
υποβληθεί, τοποθετημένο σε στύλο Δημοτικού Φωτισμού σε κατάσταση
πλήρους και απρόσκοπτης λειτουργίας, προκειμένου να γίνουν οι
απαραίτητες δοκιμές και μετρήσεις.
3. Τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η
προδιαγραφές της μελέτης.

χαμηλότερη τιμή εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές

Οικονομική Προσφορά
9.7 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
9.8 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
9.9 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, η δε
σχετική απόφαση υποβάλλεται στον Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοικησης για έλεγχο
νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί
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και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα, αν
συμφωνεί και ο ανάδοχος.
9.10 Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με
γνωμοδότηση του μαζί με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του επί των τυχών ενστάσεων,
που υποβλήθηκαν κατά της διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 14 της
παρούσης προς την Οικονομική Επιτροπή, που αποφασίζουν σχετικά, μπορεί να
προτείνει, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 11389/93:
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 21 και Ν.
2286/1995)
Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με
γνωμοδότηση του προς τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που αποφασίζει σχετικά, μπορεί
να προτείνει :
α.
Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που
προσφέρει ο προμηθευτής.
β.
Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών.
γ.
Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
Στην περίπτωση, που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για :
α.
Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της
προμήθειας για το σύνολο της ποσότητας ή μέρος της,
β.
συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή
γ.
τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους,
τότε την τελική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
9.11 Το αρμόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισμού όργανο που είναι η Οικονομική
Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προμήθειας και τη
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
οργάνου αποφασίζει για την κατακύρωση – ανάθεση της προμήθειας.
9.12 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
1. Το είδος
2. Την ποσότητα
3. Την τιμή
4. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό
5. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και τις
τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
6. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα
στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη.
7. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
9.13 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει ως αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα.
9.14 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται
να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για
την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος
παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο
χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας
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της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των
υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
9.15 Αν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα αν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση
στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην
περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με το άνοιγμα
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της
Τράπεζας της Ελλάδας στο Εξωτερικό η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και
αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
9.16 Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν προσέλθει να υπογράψει
την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
34 και 35 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.
9.17.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η
σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
9.17.2 Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων
αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας
και τουλάχιστον τα εξής:
Σύμβαση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 25 παρ. 1 έως και 2)
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της
διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε
αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο . Το αντικείμενο της θα
διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό
προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης κατόπιν σύμφωνης γνώμης
διαχειριστικής αρχής .
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :
α)
Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β)
Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ)
Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν
επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ)
Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα.
9.18 Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο
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ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της, με την οποία συμφωνεί ο
ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω
στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο.
9.19 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου.
9.20 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή αν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση
διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το
αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.
2. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος. Αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Προσφερόμενη τιμή (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 16)
1
Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπως
καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση των
ειδών στο Δήμο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.
2
3

4

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ.
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε Ευρώ
αριθμητικώς ανά τεμάχιο, καθώς και αριθμητικώς και ολογράφως η προσφερόμενη
τιμή
για
το
σύνολο
των
προς
προμήθεια
ειδών
στην
προσφορά
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5
Επειδή ο χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, δεν
ορίζεται όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, δηλαδή αυτή είναι σταθερή σ' όλη την
διάρκεια της σύμβασης. Γι’ αυτό προσφορά με τιμές μη σταθερές απορρίπτεται.
Άρθρο 100 : Εγγυήσεις
10.1 Εγγύηση συμμετοχής διαγωνισμού
1. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με
Φ.Π.Α.) και η οποία είναι ποσού 5.729,00 Ευρώ. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο
μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις προμηθευτών
που αποτελούνται από ΜΜΕ ή από παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις
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οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου
μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες
που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της τιμής της προσφοράς. Στην
περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση μαζί με την προσφορά ή μέσα σε δεκαπέντε
(15) ημέρες, το αργότερο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
πιστοποιητικού σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ.
2. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά
μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν
καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού
υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά
που καλύπτονται από την εγγύηση.
3. Προσφορά, της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω
αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.
4. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης
εγγύησης καλής εκτέλεσης κα μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
5. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο
26 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.
10.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
1. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.
2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
3. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο
26 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.
4. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται
σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του
μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

10.3 Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
10.4 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να
καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. για την εγγύηση καλής
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λειτουργίας των ειδών, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας. Ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης
καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3) μήνες.
10.5 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Κ. και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των
κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην
Ελληνική.
10.6 Έντοκα γραμμάτια δημοσίου.
1. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική
τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
2. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμό περιπτώσεις
κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων
του δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησής τους.
3. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων
από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού
αποδεικτικού παραλαβής.
10.7 Εγγύηση καλής λειτουργίας (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 5)
Για τα προς προμήθεια είδη, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την
οριστική παραλαβή των ειδών και αντικαθίσταται με εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 2
% της συμβατικής δαπάνης. Ο συμβατικός χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα είναι
ίσος με τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας που αναφέρεται στην προσφορά του
προμηθευτή, δηλαδή τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακά έτη, με ποινή
αποκλεισμού σε περίπτωση που ο αντίστοιχος χρόνος σε προσφορά υποψήφιου
προμηθευτή είναι μικρότερος, και θα συνοδεύεται από την παροχή δωρεάν συντήρησης
των προς προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στη διάρκειά του. Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο
εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες.
Η εγγύηση ενεργοποιείται σε περίπτωση βλάβης που επηρεάζει τη λειτουργία του
φωτιστικού σε ποσοστό πάνω από 20% (π.χ. στην περίπτωση που διακοπεί η λειτουργία
σε πάνω από 20% των των φωτιστικών σωμάτων).
Ο κάθε προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία
των φωτιστικών σωμάτων που προμηθεύει κατά το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής
λειτουργίας.
Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε
ελαττώματος που αποφαίνεται την περίοδο αυτή (βλ. πιο αναλυτικά στο 11 ο άρθρο
παρακάτω), εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια
που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην
υλοποίηση.
Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται στην αχρηστία
μέρους ή του συνόλου των προς προμήθεια ειδών, ο προμηθευτής προβαίνει σε
αντικαταστάσεις χωρίς επιβάρυνση του Δήμου.
Ο Δήμος πληροφορεί τον προμηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε
ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο προμηθευτής δεν αποκαταστήσει το
ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, ο Δήμος μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του
ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του προμηθευτή.
Άρθρο 11ο : Τιμές προσφορών επιβαρύνσεις μειοδοτών
Η τιμή θα δίνεται κατά τεμάχιο σε ευρώ για παράδοση του εμπορεύματος ελευθέρου σε
χώρο που θα καθορίσει ο Δήμος.
11.1 Όλες οι προφορές θα αναφέρονται μόνο σε ευρώ ανεξάρτητα από την χώρα
προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα περιλαμβάνονται σ’αυτές οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. για
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παράδοση του υλικού στον τόπο και με το τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη.
Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11.2 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή
δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, ανά είδος που προκηρύχθηκε η
προσφορά, απορρίπτεται και είναι απαράδεκτη, με απόφαση της Αρμόδιας Επιτροπής του
Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών
οργάνου.
11.3 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κρατήσεις (2%) υπέρ ΤΑΔΚΥ και κάθε άλλη νόμιμη
κράτηση, ως και τη δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης. Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που
προβλέπεται από τον Νόμο, βαρύνει τον Δήμο.
Άρθρο 12ο : Ισχύς προσφορών
12.1 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ανεξάρτητα απ’
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα για χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού λόγω του αρκετά επίπονου της
αξιολόγησης (επιδείξεις, κ.λ.π.)
12.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να
έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις να παρατείνει πριν από την λήξη της, την προθεσμία
κατά ανώτατο όριο τρείς (3) μήνες κάνοντας το γνωστό εγγράφως στους
διαγωνιζόμενους. Μετά την λήψη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς διαγωνισμού.
Αντιπροσφορές - εναλλακτικές προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 14)
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού
αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Άρθρο 13ο : Ασφάλιση του εμπορεύματος
Τα υπό προμήθεια είδη θα ασφαλιστούν με μέριμνα του προμηθευτή σε ασφαλιστική
εταιρία πρώτης τάξης για κάθε είδους κίνδυνο, μεταφοράς, συγκρούσεων, εκτροχιάσεων,
προσκρούσεων, μερικής κλοπής ή ολικής κ.λ.π. μέχρι την ημέρα παράδοσης πλήρως του
υλικού σε λειτουργία στον Δήμο αν έγινε παραλαβή (κυριότητα) τμήματος του υλικού.
Άρθρο 14ο : Προσκόμιση δείγματος
Απαραίτητη θεωρείται κατά την αξιολόγηση από τους διαγωνιζόμενους η υποβολή
δείγματος που θα συνοδεύεται από επίσημη πιστοποίηση αναγνωρισμένου φορέα και
μελέτη ηλεκτρικών παραμέτρων της διάταξης για εξέταση από την επιτροπή αξιολόγησης
προσφορών. Επιτρέπεται η αποστολή του δείγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα
παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι μία
(1) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό
αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. Η
αδυναμία προσκόμισης δείγματος από διαγωνιζόμενο είναι ρητά λόγος αποκλεισμού της
προσφοράς αυτού.
Άρθρο 15ο : Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ’αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
15.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για την διενέργεια του
διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση
της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης
και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η
ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου και η σχετική
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απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους
φροντίδα περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ
15.2 Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ’αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή
αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το
όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου που αποφαίνεται τελικά.
15.3 Οι ανωτέρω αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών καθώς και οι αποφάσεις τους
που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητά τους και
είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο Περιφερειάρχη κατά τις διατάξεις του
Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
15.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόμενους λόγους, πρώτης υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 16ο : Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Οι προσφορές οικονομικές και τεχνικές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα
είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε
βάρος του προσφέροντος.
Άρθρο 17ο : Χρόνος παράδοσης υλικών
17.1 Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού ορίζεται τμηματικά σε έξι (6)
μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (Συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση
με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά). Διευκρινίζεται ρητά ότι το υπό προμήθεια φωτιστικό
σώμα θα είναι παραδοτέο με όλα τα έγγραφα του διαθέσιμα και σε κατάσταση πλήρους
και απρόσκοπτης λειτουργίας, όπως προβλέπεται στη μελέτη.
17.2 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά
θα απορρίπτεται εκτός αν το προϊόν που εισάγεται από χώρες που η οδική ή θαλάσσια
διαδρομή αποδεδειγμένα έχει διακοπεί από λόγους καιρικών φαινομένων ή ο
εκτελωνισμός του προϊόντος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω απεργιών συνδικάτων
ή εργαζομένων.
17.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με
τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
17.4 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ¼
αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται πριν από την λήξη
του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι
μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να
παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος
μέχρι την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από
το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου
παράδοσης το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι έκδοση
της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση, άσχετα αν το αίτημα του προμηθευτή
υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του, ή
έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.
17.5 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την
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ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα.
17.6 Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο
προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον
υπάλληλο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το
υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
17.7 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση
γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία
εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι
που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
φόρτωσης-παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Άρθρο 18ο : Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της
επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της με
αριθμό 11389/93 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
Άρθρο 19ο : Χρόνος παραλαβής των υλικών
19.1 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
19.2 Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους
ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται
από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο
συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης
του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση
και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα,
ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης
του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των
δειγμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα
την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή είναι σε θέση να προβεί
στην διαδικασία παραλαβής.
19.3 Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την αυτοδίκαια, τότε και μόνον τότε εφόσον παρέλθουν τριάντα
(30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική
παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου
και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με
βάσει μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 8 του άρθρου 28 της με αριθμό 11389/93 Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. δεν
απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.
19.4 Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη με ανάλογη εφαρμογή των
αναφερομένων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 της με αριθμό 11389/93 απόφαση
του ΥΠ.ΕΣ. σχετική με την εφαρμογή «Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.», στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν:
α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει
σύμφωνα με τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως
παραλειπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων,
εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της
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συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω
ρυθμίσεις, εκδίδεται απόφαση του Δημάρχου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαίνει σε όλες τις
αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον
οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 20ο: Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
20.1 Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από την φόρτωση τούτων ή κατά
το στάδιο κατασκευής τους, ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει, με δαπάνες του και
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, τον ποιοτικό και ποσοτικό
έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του
υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. Εάν τα αποτελέσματα του ελέγχου
της επιτροπής παραλαβής διαφέρουν από εκείνα του διεθνούς γραφείου ελέγχου το
γραφείο τούτο υποχρεούται να καλύψει κάθε σχετική ζημία που προέκυψε για το Δήμο.
20.2 Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις:
1. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό για
μετακίνηση, μετατόπιση, τοποθέτηση κ.λ.π. του προς έλεγχο υλικού.
2. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας, του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά
μέσα έχει στην διάθεσή του.
3. Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με τα
πρόσθετα έξοδα του ελέγχου.
4. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την
πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας.
5. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο
προμηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο
δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους.
6. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο
προμηθευτής υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
20.3 Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά
τον έλεγχο στο εξωτερικό βαρύνει τον προμηθευτή.
20.4 Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται:
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει
αμέσως τον αγοραστή προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του.
2. Να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα προκύψει σε βάρος του αγοραστή από
καθυστέρηση έκδοσης του πιστοποιητικού ελέγχου, ή από έκδοση πιστοποιητικού με
εσφαλμένα στοιχεία.
20.5 Ο αγοραστής αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να
αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, για τη
διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και
υποβάλλει στον αγοραστή πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του
προμηθευτή έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο
ελέγχου
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Άρθρο 21ο : Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
21.1 Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά την λήξη του
συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου
της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσης επιβάλλονται,
εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που
υπολογίζεται ως εξής:
1. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του
μέγιστου προβλεπόμενου , από το άρθρο 19 της παρούσης, χρόνου παράτασης, 2,5%
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εμπρόθεσμα. Εάν κατά τον
υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται
ολόκληρη ημέρα.
2. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ του χρονικού διαστήματος, 5 % επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
21.2 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση
που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών
που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
21.3 Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας
σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση
ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης
μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο
διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
21.4 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης ή
αντικατάστασης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε
πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν
ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.
21.5 Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά
τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή
μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι της προσκόμισης του συμβατικού υλικού, με το
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.
21.6 Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με
παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης
αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
21.7 Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Άρθρο 22ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση
22.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της
συμβατικής ποσότητας, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα
που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν
είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται
μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε
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κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης, εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα
υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών
και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά την
παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10%
επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα
απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση
παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων, επίσης,
τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για
την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση
αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον
ανάδοχο τα επιστρεφόμενα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή
καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
22.2 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση
αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής
παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από
αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον
πριν από την εκπνοή της, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την
οποία και επιβάλλεται οριστικά πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της
συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που
τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο
φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα
ισχύοντα.
22.3 Με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών
που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο
προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Άρθρο 23ο : Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
23.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για
να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτή, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου.
23.2 Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 17,
21 της παρούσης
23.3 Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος
επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της με αριθμό
11389/93 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 24)
23.4 Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο
προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής,
οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συμμετοχής. Ο προμηθευτής μπορεί να
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως
αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
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Εφ' όσον η σύμβαση υπογράφεται πριν την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10)
ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται
από την ημερομηνία υπογραφής της.
23.5 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει
την σύμβαση κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 34 και 35 της Υπ. Απ. 11389/1993.
Άρθρο 24ο : Εγγύηση
24.1 Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα
προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των
χαρακτηριστικών και σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα είναι αυτό στο σύνολό του
από υλικό άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένο από οποιοδήποτε
κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε τη σχεδίαση, είτε τα υλικά κατασκευής αυτού, είτε
στην εργασία κατασκευής και ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από κάθε άποψη για την χρήση
και λειτουργία για την οποία προορίζεται.
24.2 Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών καθορίζεται στις προσφορές
των διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε (5) έτη
και θα αρχίζει από την παραλαβή του υλικού πλήρους και ετοίμου για λειτουργία.
24.3 Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιμου (πλήρους) υλικού αυτό ή τμήμα του
βρεθούν ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών
προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση
της επιτροπής προσωρινής παραλαβής με αντικατάσταση των ελαττωματικών
εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκυόμενων του υλικού
να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, θα απορρίπτεται
και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει
ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή τμήμα αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την
επιτροπή προσωρινής παραλαβής που αν περάσει άπρακτη ο προμηθευτής θα κηρυχθεί
έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του
Δήμου. Για κάθε αλλαγή-τροποποίηση ή επισκευή, απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου
καταλληλότητας του υλικού από αρμόδια κρατική υπηρεσία με δαπάνες και ενέργειες του
αναδόχου. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών
για την αποσύνδεση το ακατάλληλου τμήματος και για την τοποθέτηση του και για κάθε
σχετική δαπάνη με την αντικατάσταση του πιο πάνω τμήματος. Εκτός από τις πιο πάνω
υποχρεώσεις που ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το Δήμο για
κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτόν από τις πιο πάνω βλάβες.
24.4 Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κάνει με
δικές του δαπάνες την άμεση αντικατάσταση ολόκληρου ή μέρους του φωτιστικού
σώματος που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας (υπεύθυνη
δήλωση). Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω
ενέργειες, θα κάνει ο Δήμος τις ενέργειες αυτές σε βάρος και για λογαριασμό του
προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν να συμφωνηθεί. Σε περίπτωση που οι
βλάβες προέρχονται από ασυνήθεις υπερτάσεις ή βυθίσεις τάσεων του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου ή της ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, υπεύθυνος βλάβης δεν είναι ο
προμηθευτής.
24.5 Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερική διακοπή της
λειτουργίας του υλικού και αυτές οι διακοπές διαρκέσουν στο σύνολό τους περισσότερο
από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος επιπρόσθετα με
τις άλλες του υποχρεώσεις από το άρθρο αυτό να καταβάλει στον Δήμο λόγω
συμφωνημένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του προμηθευτή το
ποσό των εκατόν πενήντα (150) Ευρώ κάθε μέρα των επιπλέον ημερών. Η ποινική αυτή
ρήτρα θα επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου και το σύνολό της θα εκπίπτει από την
εγγύηση.
24.6 Αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι με την προσφορά τους
να καθορίζουν τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν κατά τον χρόνο εγγύησης τις ανάγκες
που παρουσιάζονται για αντικατάσταση ολόκληρου ή μέρους του φωτιστικού σώματος
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης.
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Άρθρο 25ο : Συνέχιση του διαγωνισμού
25.1 Όταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του και η
προμήθεια κρίνεται επείγουσα, ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχιστεί με την υποβολή νέων
εγγράφων, κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, οι οποίοι
αξιολογήθηκαν χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της
διακήρυξης.
25.2 Για τη συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού οργάνου. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα της
συνέχισης του διαγωνισμού, που γίνεται ενώπιον του παραπάνω οργάνου.
25.3 Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται σε διαγωνισμούς προμηθειών των Ο.Τ.Α. που
εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 105/89
Άρθρο 26ο: Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή
προμηθευτή στο εξωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με έναν από
τους παρακάτω τρόπους:
Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών.
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη,
σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος.
β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
δ. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η κατασκευή των υλικών ή μέρος
αυτών θα γινει σε επαρχιακή βιομηχανια ή βιοτεχνία, εκτός από τα παραπάνω
δικαιολογητικά, απαιτειται και η προσκόμιση από τον προμηθευτή βεβαιωσης της
δημόσιας οικονομικής υπηρεσιας (Δ.Ο.Υ.) του τόπου εγκατάστασης του
συγκεκριμένου εργοστασίου, που οριζεται από την σύμβαση, ότι τα υλικά
κατασκευάσθηκαν στο εργοστάσιο αυτό. Εφόσον η κατασκευή των υλικών,
ολικώς ή μερικώς, δεν γίνεται σε εργοστάσιο του προμηθευτή, αυτός θα
προσκομίσει επιπλέον αντίγραφο τιμολογίου του εργοστασίου που συμμετέχει στη
διαμόρφωση του τελικού προϊόντος σύμφωνα με τη σύμβαση, θεωρημένο από
την αρμόδια οικονομική εφορία. Εάν ο προμηθευτής δεν προσκομισει τα
δικαιολογητικά αυτά ή εφόσον αυτά που προσκομισθούν δεν καλύπτουν
ολόκληρο το προβλεπόμενο από τη σύμβαση ποσοστό ΠΕΒ, που λήφθηκε υπόψη
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα εκπιπτει από το
λαβειν του προμηθευτή ολόκληρο ή το μέρος της ΠΕΒ, κατά περίπτωση και θα
του επιβάλλονται επιπλέον, με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού
συμβουλιου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και διοικητικές
κυρώσεις χρηματικού προστιμου ή και αποκλεισμού από διαγωνισμούς του δήμου
ή της κοινότητας.
4. Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια
υπηρεσία.
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Άρθρο 27ο: Λήψη πληροφοριών-δημοσίευση
27.1 Θα ληφθεί υπ’ όψιν ο Ν. 3548/2007 και το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ και θα γίνει
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες
πριν την ημέρα διαγωνισμού. Οι αποφάσεις θα φέρουν απόφαση «διαύγειας».
Αντίγραφο της διακήρυξης κατατίθεται στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης – Ιθάκης 12 –
15344 – Γέρακας - Υπεύθυνοι κ.Παπαϊωάννου – κ.Σκουρλής (1 ος όροφος – Γραφείο
Τεχνικής Υπηρεσίας) τηλ.:210.6604641 & 210-6604650 – fax: 210-6604646 και
βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπως
καθορίζεται στην παράγραφο 4.2 της παρούσης διακήρυξης.
27.2 Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί μία φορά στο Φύλλο Εφημερίδας
της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές
εφημερίδες ευρείας
κυκλοφορίας και σε δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικες ή της έδρας του νομού, είκοσι (20)
τουλάχιστον ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 της υπ’αριθμ. 11389/93 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί
Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.».
Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης www.pallini.gr και θα
τοιχοκολληθεί αποδεικτικό τοιχοκόλλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
27.3 Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα
καθώς και οι κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ και λοιπές κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή
και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή. Θα παρακρατηθούν
από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει
αμφισβήτηση ή ενδεχομένη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον καταβολή
αποζημίωσης σ’αυτόν για τις παραπάνω διαδικασίες.
Άρθρο 28ο: Άλλα Στοιχεία-Αναμνηστικές Πινακίδες
Ο προμηθευτής ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του
Δημαρχιακού Κτιρίου με αναφορά στους δρόμους παρέμβασης αναμνηστική πινακίδα η
οποία θα είναι σύμφωνη με τον «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013», σύμφωνα με τις οδηγίες της
υπηρεσίας.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ

1. Μάρκα, τύπος και έτος κατασκευής φωτιστικού σώματος
2. Μήκος
3. Πλάτος
4.Ύψος
5. Βάρος
6. Εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, προέλευση
7. Ισχύς σε W
8. Φωτεινή Απόδοση σε Lm(Lumens)/W(Watt)
9. Διάρκεια Ζωής σε h(hours)
10. Εξοικονόμηση ενέργειας-Περιγραφή
11. Εύρος τάσης λειτουργίας σε VΑC (ώστε να μην επηρεάζεται από τις
διαταραχές της τάσης), Συχνότητα Λειτουργίας
12. Άμεση έναυση στην μέγιστη απόδοση (Υπάρχει;)
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13. Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) σε σύγκριση με τους
συμβατικούς λαμπτήρες υψηλής πιέσεως νατρίου (HPS). Η χρήση
τους συμβάλει στην μείωση εκπομπών CO2 ;
14. Ύπαρξη φωτομετρικού διαγράμματος
15. Περιοχή φάσματος λειτουργίας (ορατό)
16. Δυνατότητα χρήσης έξυπνου συστήματος ελέγχου για αυτόματη
προσαρμογή της φωτεινότητας στις συνθήκες του περιβάλλοντος,
Δυνατότητα Dimming ή ισοδύναμου τύπου (Υπάρχει;)
17. Σύστημα τροφοδοσίας: Υπάρχει σύστημα σταθεροποίησης ρεύματος
που τροφοδοτεί τα πηνία και κατά συνέπεια και το μαγνητικό πεδίο
που επάγεται στο εσωτερικό του λαμπτήρα;
18. Σύστημα Προστασίας: Υπάρχει προστασία για το φωτιστικό σώμα από
υπερτάσεις, βραχυκύκλωμα ή υπερθέρμανση.
19. Στεγανότητα κατά IP65 ή αντίστοιχου τύπου (Υπάρχει;) Περιγραφή
Υλικών Στεγανότητα
20. Κέλυφος θα είναι ελαφρά και στιβαρή άθραυστη κατασκευή από
100% ανακυκλώσιμα ποιοτικά υλικά; (Περιέχουν Υδράργυρο,
Μόλυβδο και άλλες τοξικές ουσίες-RoHS; Εκπέμπουν υπεριώδη (UV)
και υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία;)
21. Ο Ανταυγαστήρας θα είναι από υλικό καθαρό αλουμίνιο ή αντίστοιχου ποιότητας
υλικό;
22. Η Τοποθέτηση θα είναι εύκολη σε οποιαδήποτε γωνία κλίσης;
23. Πιστοποιητικά ποιότητας CE, RoHS, IP65 ή αντίστοιχων τύπων
24. Εγγύηση καλής λειτουργίας
25. Χρόνος παράδοσης
26. Τεχνική περιγραφή λειτουργίας.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ
4. Συγκροτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού της εν λόγω υπηρεσίας ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
• Παπαϊωάννου Βασίλειος
• Σκουρλής Βασίλειος
• Πολυχρονόπουλος Βασίλειος
Αναπληρωματικά Μέλη:
• Μπίθα Δήμητρα
• Λιάμης Δημήτριος
• Φάτσης Στέργιος
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 165/2014
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Ζούτσος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
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Τα μέλη
Έπονται 8 υπογραφές
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ
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